
Szakoly Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

7/2014. (VI. 26.) önkormányzati 

Rendelete 

A kiadások készpénzben történő teljesítéséről 

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szakoly Község Önkormányzatára (a továbbiakban 
Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalára és költségvetési szerveire (a továbbiakban 
költségvetési szervek). 

2. § (1) A Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) felhatalmazza: 

a) a polgármestert az Önkormányzat kiadásainak készpénzes kifizetéssel történő 
teljesítésére eseti jelleggel, 
b) a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal kiadásainak készpénzes kifizetéssel történő 
teljesítésére eseti jelleggel, 
c) a költségvetési szervek vezetőit az önállóan működő költségvetési szervek kiadásainak 
készpénzes kifizetéssel történő teljesítésére eseti jelleggel. 

(2) A készpénzes kifizetés engedélyezése előtt egyedileg vizsgálni kell és előnyben részesíteni 
a készpénzkímélő fizetési mód lehetőségét. 

(3) Készpénz előleg felvétele a következő készpénzes kifizetésekre igényelhető: 
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz kizárólagos eseti beszerzése, 
b) amennyiben a költségvetési szerv működésével kapcsolatban rendszeresen beszerzi az 

adott készletcsoportot, úgy kizárólag csak átutalással teljesíthető az ellenérték. 

(4) Személyi kiadások teljesítésének esetei a házipénztárból: 
a) közfoglalkoztatottak munkabérével kapcsolatos kifizetések teljesítése, 
b) munkabér előleg folyósításával kapcsolatos elszámolások, 
c) munkába járás költségtérítésével kapcsolatos elszámolások, 
d) belföldi kiküldetéssel kapcsolatos elszámolások. 

(5) Dologi kiadások készpénzes kifizetések esetei: 
a) egyes kisösszegű eseti szolgáltatási kiadások készpénzes teljesítése, 
b) reprezentációs kiadások eseti teljesítése, 
c) élelmiszer ellátmány beszerzése. 

(6) Egyéb kiadások készpénzes kifizetésének esetei a házipénztárból: 

a) eseti szociális juttatásokkal kapcsolatos pénztári kifizetések, 
b) ellátottak pénzbeni juttatásainak eseti kifizetései, 
c) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés. 
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3. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követően kell alkalmazni. 
 
 

 Szűcs Gabriella sk. Dr. Kóder László sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
E rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
Szakoly, 2014. június 26. 
 
 
 
 
 
 Dr. Kóder László sk. 
 Jegyző 
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